lady

lady
Lady recepcyjne
W swojej ofercie posiadamy dwa rodzaje lad recepcyjnych.

Louisiana
Modułowe lady recepcyjne z blatami i nogami z płyty
meblowej o grubości 25 mm z możliwością poziomowania.
Lady dostosowywane są do wymiarów pomieszczenia.
W opcji nadstawki ze szkła przezroczystego i mlecznego.
Dzięki licznym elementom istnieje możliwość dowolnej
konfiguracji przestrzeni recepcyjnej, a elementy ręcznie
gięte nadają ladzie estetyczny i dostojny wygląd. Elementy
uzupełniające ladę to liczne dostawki, pomocniki jezdne
i półki na klawiaturę.

Iowa
Lady z grubymi, ekskluzywnymi blatami z płyty meblowej
o grubości aż 36 mm. Stelaże o grubości 18 mm, z płyty
melaminowanej wykończonej abs 2 mm. Przednie panele
wykonane są z płyty o grubości 64 mm pokrytej melaminą,
a krawędzie oraz cokół wykończone laminatemm HPL. Na
łączeniach modułów blacha aluminiowa polerowana 3 mm.
Dostępne nadstawki wykonane z płyty gr. 18 mm, szkła gr. 15
mm, marmuru lub granitu 20 mm mocowane na wspornikach
8 cm z nierdzewnej stali szczotkowanej.
Cechy charakterystyczne:
•
•
•
•
•

Ekskluzywny wygląd.
Nadstawki ze szkłem, granitem lub marmurem.
Duża swoboda kompozycji.
Bogata kolorystyka.
Możliwość zamówienia nietypowych mebli bez dopłaty
i wydłużania terminu.
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SKONTAKTUJ SIĘ

WYBRANE MODUŁY

Louisiana

LS-BP-100

10 OFFICE meble biurowe oferuje:

LS-BP-200

LS-BG-70

LS-DST-70

•
•
•
•
•

meble standardowe, jak i na wymiar
bezpłatną aranżację wnętrza
doradztwo w zakresie planowania przestrzeni
własny transport i montaż doświadczonej ekipy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ekspozycja mebli:
Aleja Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
budynek B, lok. 140, 1 piętro
LS-NP-200

LS-NG-70

LS-KT-12

LS-WK-234

Iowa

Prosimy o wcześniejsze umówienie się
telefoniczne na spotkanie.
tel. 22 280 90 10, 885 80 10 10
Po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie
w celu obejrzenia ekspozycji mebli i krzeseł,
jesteśmy dostępni:

IO-BL108

IO-BL120

IO-BL-312

IO-BL125

IO-BL408-SK

IO-BL908-MR

IO-BL509-SK

IO-BL315-SK

Cennik i katalog wszystkich modułów

www.10office.pl

•
•

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00
sobota w godz. 9:00 – 14:00

tel.
22 280 90 10
tel. kom. 885 80 10 10
e-mail: biuro@10office.pl

